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På baggrund af de politiske udvalgs behandling af lægedækningen på
Endelave/Tunø i januar 2019, godkendte Regionsrådet den 30. januar
2019 det Stående Udvalg for Nære Sundhedstilbud's indstilling om, at der
igangsættes en borgerinddragende proces i arbejdet med at definere den
fremtidige lægeløsning på de midtjyske øer, Tunø og Endelave.
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Som resultat af dette arbejde, nedsættes der to arbejdsgrupper. En arbejdsgruppe for Tunø og en for Endelave. I hver af arbejdsgrupperne inviteres repræsentanter fra hver enkelt ø og deres respektive kommune,
henholdsvis Odder Kommune for Tunø og Horsens Kommune for Endelave. Administrationen i Region Midtjylland vil ligeledes indgå i hver af arbejdsgrupperne. Indeværende kommissorium er gældende for begge arbejdsgrupper.
Det første møde afholdes som et fællesmøde for de to arbejdsgrupper, da
rammesætningen for arbejdet berører begge grupper. Desuden ønskes
det, at en fælles brainstorm og deling af løsningsforslag på tværs af øerne
kan starte arbejdsgrupperne på et godt grundlag.
Efter det fælles møde vil det videre arbejde foregå i arbejdsgrupperne
hver for sig.
Opgave og målsætning
Arbejdsgrupperne har til opgave at drøfte fremtidige løsningsmodeller for
lægedækningen på Tunø og Endelave, samt i dette arbejde at inddrage
borgernære og administrative perspektiver i tilrettelæggelsen. Udgangspunktet er, at der skal findes en ensartet løsning for de to øer. Arbejdet
med løsningsmodeller skal holde sig inden for den økonomiske ramme,
gældende før den midlertidige opjustering af lægedækningen på Tunø1.
Den samlede ramme udgør 1,6 millioner kr. årligt, eksklusiv udgifter til
de sygeplejefaglige tilbud på øerne.

1

Opjustering af lægedækning på Tunø i en midlertidig periode fra 1 dag/månedligt til 1 dag/ugentligt blev besluttet af
Regionsrådet d. 30 januar 2019.

Denne proces løber frem til oktober 2019, hvorefter resultatet af arbejdsgruppernes arbejde
behandles i de politiske udvalg i Region Midtjylland.
Målsætningen for arbejdsgrupperne lyder derfor som følgende:
 At sikre en borgerinddragende proces i arbejdet med at definere det fremtidige lægetilbud på Endelave og Tunø.
 At arbejdsgrupperne hver især kan indstille løsningforslag til politisk behandling inden
udgangen af oktober 2019
Deltagere og organisering
Arbejdsgruppernes deltagere er administrative repræsentanter fra henholdsvis Odder Kommune, Horsens Kommune, Region Midtjylland samt repræsentanter fra Tunø og Endelave. Fagekspertisen vil være repræsenteret ved de to sygeplejersker og to læger, der i dag betjener de to
øer.
Region Midtjylland har formandskab og sekretariatsfunktion i begge arbejdsgrupper.
Deltagerne i arbejdsgrupperne forventes at tage aktivt del i gruppens møder og det mellemliggende arbejde.
Deltagere i arbejdsgruppen for Tunø:
Sygeplejersken på Tunø
Den nuværende læge på Tunø
2 repræsentanter fra Odder Kommune
2-3 repræsentanter fra Region Midtjylland, Koncernøkonomi
2-3 repræsentanter fra Tunø (inviteres og udpeges af Odder Kommune)
Ad hoc deltagelse efter behov
Deltagere i arbejdsgruppen for Endelave:
Sygeplejersken på Endelave
Den nuværende læge på Endelave
2 repræsentanter fra Horsens Kommune
2-3 repræsentanter fra Region Midtjylland, Koncernøkonomi
2-3 repræsentanter fra Endelave (inviteres og udpeges af Horsens Kommune)
Ad hoc deltagelse efter behov
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Tidsplan
Følgende tidsplan forventes for arbejdsgruppernes arbejde:
Primo april

Deltagere inviteres

Ultimo april

Første møde i arbejdsgruppe
Dagsorden:
 Opridse rammen for arbejdet
 Afdække behov
 Indsamle idéer til fremtidig lægeløsning

Medio juni

Andet møde i arbejdsgruppe
Dagsorden:
 Regionen fremlægger mulige løsninger, baseret på første mødes
idéer.
 Vedtagelse af hvilke løsningsforslag, der ønskes at gå videre med.

Primo august

Forslag til fremtidige løsningsmodeller fremlægges

August

Vedtagelse af endelige løsningforslag i arbejdsgrupperne

Ultimo september

Efter ønske: Præsentationsmøde med politisk repræsentation, når der kan
præsenteres et løsningsforslag.

24. september

Klarmeldingsfrist for sagsfremstilling til regionens Stående Udvalg for Nære Sundhedstilbud

10. oktober

Behandling i udvalget

30. oktober

Behandling i Regionsrådet

Efterfølgende

Annoncering og evt. udbud af de vedtagne lægeløsninger

1. maj 2020

Opstart af nye lægeløsninger på Tunø og Endelave
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